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O B Č I N A
KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RUTE, GOZD MARTULJEK,
SREDNJI VRH

Datum: 20.1.2003

ZAPISNIK
2. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 17.1.2003 ob 19.
uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Nikolaj Oitzl, Izidor Hlebanja, Alojzij Hlebanja, Helena Smolej, Otilija Mertelj,
Cvetka Pavlovčič, Bojan Kordič, Uroš Grzetič
Ostali prisotni: Emil Tavčar
Ostali odsotni: Robert Robič – opravičil, Jože Zupančič
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika konstituantne in 1. seje
2. Pregled pošte
3. Izvolitev podpredsednika sveta KS
4. Potrditev imena KS in naročilo žiga
5. Predlogi za statutarno komisijo
6. Poštni predal
7. Podpisniki
8. Anketa (predlogi)
9. Informacija Gasilski dom – trgovina
10. Praznik KS – predlogi
11. Pregled predlogov komunalnih del 2002
12. Pogrebne storitve
13. Finančni načrt za leto 2003
14. Pregled gradiva Občinskega sveta
15. Predlogi in pobude

Ad.1
Predsedujoči Alojzij Hlebanja je vse prisotne prav lepo pozdravil. Pregledali so zapisnika
konstituantne in 1. sej sveta KS. Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
Potrdita se zapisnika konstituantne in 1. seje sveta KS

(zapisnik 2 seje ks 17.1.2003)

Ad. 2
Predsedujoči je prebral pošto, ki je prišla na KS. V pošti so bila voščila za novo leto.
Ad. 3
Predsedujoči je pozval navzoče, da podajo predloge za podpredsednika sveta KS. Helena
Smolej je predlagala Otiljo Mertelj. Alojzij Hlebanja pa je predlagal Bojana Kordiča.
Kandidaturo za podpredsednika sta zavrnila oba kandidata. Člani sveta so nato predlagali
Nikolaja Oitzl. Predlagani se je strinjal z predlogom. Člani sveta so sprejeli naslednji
SKLEP:
Člani sveta Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, so za
podpredsednika sveta Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh z 6
glasovi za in 1 vzdržanemu (Nikolaj Oitzl), za podpredsednika sveta Krajevne
skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh potrdili Nikolaj Oitzla.
Ad. 4
Predsedujoči je članom sveta KS podal predlog za statutarni sklep. Obrazložil jim je, da naj
za delovanje KS do sprejema statuta sprejmejo statutarni sklep. Bojan Kordič je predlagal,
da se v statutarnemu sklepu za naslov napiše, da je to začasni naslov, do dokončne
prostorske ureditve. Člani sveta so morali določiti štiri podpisnike za račune. Predlagali so
naslednje člane:
1. Alojzij Hlebanja
2. Nikolaj Oitzl
3. Bojan Kordič
4. Helena Smolej
Člani sveta KS so sprejeli naslednji
SKLEP:
Člani sveta so soglasno sprejeli statutarni sklep.
Statutarni sklep je priloga zapisnika.
Ad. 5
Predsedujoči je povedal, da je potrebno za pripravo statuta izvoliti statutarno komisijo.
Bojan Kordič je povedal, da v statutarno komisijo predlaga Roberta Plavčaka, Andrejo
Misotič Willwaldt. Povedal je, da je z omenjenima že govoril, ter da se strinjata z izbiro.
Kot tretjega člana statutarne komisije pa so člani sveta KS predlagali Cvetko Pavlovčič.
Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
V statutarno komisijo se imenujejo naslednji člani:
1. predsednik Robert Plavčak
2. član Andreja Misotič Willwaldt
3. član Cvetka Pavlovčič
Ad. 6
Predsedujoči je predlagal, da se odpre poštni predal, kjer se bo zbirala pošta, ki je
namenjena na KS. Člani sveta KS so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
Začasen naslov KS je Zgornje Rute 85, 4282 Gozd Martuljek. Dokler pa se ne rešijo
prostorski problemi KS, naj se pošta dostavlja na naslov Alojzij Hlebanja, Finžgarjevo
naselje 9, 4282 Gozd Martuljek.
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Ad. 7
Člani sveta so podpisnike že izbrali pod 4. točko ko so sprejeli statutarni skelp.
Ad. 8
Člani sveta so sprejeli naslednji
SKLEP:
8. točka dnevnega reda se prenese na naslednjo sejo sveta KS
Ad. 9
Predsedujoči je pojasnil, da se je dogovarjal, glede možnega odkupa trgovine. Predstavnik
podjetja Investplan d.o.o., ki je lastnik objketa, Alojzij Hlebanja in župan Jure Žerjav, naj bi
se sestali 18.1.2003 in pridobili informacije glede možnega odkupa objekta. Ker pa je bil
župan že v naprej zaseden je sestanek odpadel. Predsedujoči je poudaril, da naj se gre v
pogovore za odkup objekta, da ne bo kasneje slučajno kdo rekel, da sveta KS ni storil nič,
da bi se objekt odkupil. Bojan Kordič pa je poudaril, da je bilo na zboru krajanov potrjeno,
da se gre v širitev gasilskega doma. Emil Tavčar pa je opozoril, da se je stanje sedaj
spremenilo, ter da je potrebno ljudem predstaviti obe varianti. Bojan Kordič je opozoril tudi
na vaško jedro. Predlagal je,. Da se skliče zbor krajanov, na katerem se predstavita oba
projekta. Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
V najkrajšem času se pridobijo informacije glede trgovine in ostalih prostorov.
Narediti pa je potrebno finančno konstrukcijo za širitev gasilskega doma.
Ad. 10
Predsedujoči je pri tej točki dal besedo Bojanu Kordiču. Bojan Kordič je rekel, da so se
pogovarjali glede krajevnega praznik KS. Za datum krajevnega praznik KS je predlagal 12.
maj, dan ko je bil referendum za ustanovitev KS. Emil Tavčar je članom sveta predlagal, da
pred sprejetjem sklepa o krajevnem prazniku vprašajo krajane KS, če imajo kak drug
predlog. Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
V občinskem tedniku na Radiu Triglav, v Zgorenjesavcu, na ATM in oglasnih deskah
po KS na se objavi naslednji tekst:
Krajevna skupnost »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh zbira predloge za določitev
krajevnega praznika Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh.
Predlog sveta Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh je 12. maj –
to je dan, ko smo se odločili za svojo Krajevno skupnost »Rute« - Gozd Martuljek,
Srednji Vrh. Pisne predloge pošljite na Krajevno skupnost »Rute« - Gozd Martuljek,
Srednji Vrh, Zgornje Rute 85, 4282 Gozd Martuljek. Rok za zbiranje predlogov je
14.2.2003.
Ad. 11
Členi sveta KS so pregledali predlog komunalnih del. Izpostavili so problematiko parkiranja
v Gozd Martuljku. Prav tako pa je bila izpostavljena problematika vleke lesa. Opozorili so
na škodo, ki se dela na cesti. Člani sveta KS so soglasno sprejeli naslednji
SKELP:
Poda se dopis na Občino, nadškofijo, Zavod za gozdove. Sklicati je potrebno sestanek
glede problematike splavila lesa.
Točka se bo obravnavala tudi na naslednji seji KS.
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Ad. 12
Predsedujoči je razložil, da je dal to točko na dnevni red, ker je prišlo pri pogrebu do
problemov, kdo lahko opravlja pogrebne storitve. Člani sveta so se zmenili, da pisno prosijo
Komunalo za pojasnila in so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
Na JP Komunalo se posreduje naslednje vprašanje: Kdo ima pristojnost za izvajanje
pogrebne dejavnosti, ter kaj je s prostorom za anonimne pokope in razsip pepela?
Ad. 13
Člani sveta KS so pripravili finančni načrt za leto 2003. Finančni načrt je v prilogi
zapisnika.
Člani sveta KS so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
Sejnine za člane sveta KS, se obračunavajo in izplačajo enako, kot za člane sveta KS
Kranjska Gora.
Ad. 14
Bojan Kordič je članom sveta KS prebral dnevni red seje Občinskega sveta. Alojzij
Hlebanja pa je članom sveta KS prebral 7. točko dnevnega reda in sicer Imenovanje Komisij
in odborov, so člani sveta KS soglasno podali naslednji
SKLEP:
Svet Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh predlaga razširitev
Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. Razlog je, da v tej sestavi ne vidimo nobenega
člana, ki bi se ukvarjal in preživljal s kmetijsko dejavnostjo, kajti le ta pozna
probleme, ki se pojavljajo v kmetijstvu. Za zunanjega člana ponovno predlagamo
Izidorja Hlebanja. V kolikor ne bo razširitve odbora, predlagamo, da se člani odbora
enakomerno porazdelijo po celotni Občini Kranjska Gora.
Ad. 15
Nikolaj Oitzl je predlagal, da se označi šolsko pot skozi Gozd Martuljek. Člani sveta KS so
na to temo sprejeli naslednji
SKLEP:
Nikolaj Oitzl do naslednje seje sveta KS pripravi predloge za označitev šolske poti
skozi Gozd Martuljek.

Seja je bila zaključena ob 22.23 uri.

Pripravil:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Hlebanja Alojzij
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